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 Landskapet vid Verkeåns mynning ruvar på hemligheter. 

Ordförande har ordet 

Våren har bjudit på fint april och majväder, 

möjligen kunde man önskat lite mer vårregn 

som fått växtligheten att prunka ytterligare. En 

fin försmak av sommaren som är på ingång 

med alla aktiviteter.  

Det har varit händelserik vår och det gäller 

också Haväng, som ruvar på många spännande 

hemligheter. Nya upptäckter eller förnyat 

intresse kring sådant vi redan känner till. Här 

finns och döljs, ett rikt och varierat natur- och 

kulturliv från skilda tidsepoker. 

Den återupptäckta ”havsskogen”, 10.000 år 

gammal, ska undersökas på nytt – än har den 

mer att berätta.  Järnåldersbyn, eller kanske 

handelsplatsen från 500-talet ska undersökas. 

Levnadsförutsättningar för boende och byarna 

på heden från de senaste århundradena belysas 

i vår vandring.   

Historiska spår, en del möjliga att följa då de 

lämnats relativt ytligt i landskapet. 

För många besökare till Haväng sätter detta 

säkert igång fantasin: Vilka bodde här för 

hundratals, ja tusentals år sedan? Hur såg 

deras vardag ut? Hur klarade man vintern?    

Var vårblomningen lika rik? 

Tänk om någon dramatiserade en berättelse  

om livsbetingelserna i Maletofta eller från livet i 

hamnen vid Verkeåns mynning tusen år bakåt i 

tiden! 

 

 

 

                                          

Aktiviteter 

Havängsvandring  

Levnadsförutsättningarna för boende och byar 

på heden är temat för årets Havängsvandring, 

söndagen den 2 augusti kl 10.00. Samling vid 

parkeringen Skepparpsgårdens vandrarhem. 

Den arrangeras i år i samarbete med Albo 

härads hembygdsförening: ”Gårdarna på 

heden; Killehus, Bäckahus och Kyrkokullen” 

med Lena Alebo från Österlens museum som 

ciceron. Byarna som har rötter i 1700-talet eller 

tidigare och som försvann under mitten av 

1900-talet. Byarna som Nils Ravheden, 

barnfödd i Killehusen, skrivit om i ”De 

försvunna byarna”. Fruktträd, stengärdgårdar 

och källan lämnar fortfarande spår på fältet. 

    
Källan som är ursprunget till två av byarna på heden.    

Det blir en spännande och intressant vandring. 

Möjlighet finns att ta med bilen till fältet. 

Havängskväll 

I skrivande stund planeras det för fullt för årets 

Havängskväll. Vi återkommer med närmare 

information på affischer som vi brukar, och på 

vår hemsida. Havängskvällen är lördagen den 

11 juli kl 19.00 vid Lindgrens länga. Fin 

sommarkväll brukar vi bjudas på så avnjut 

gärna lite gott i backen. 

Före underhållningen är det Årsmöte, som 

börjar kl 18.30. Varmt välkomna!   
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Aktuella frågor 

Renovering av Örakarsfallen.  

Örakarsfallen som varit och är en viktig del av 

Haväng för boende och besökande kommer att 

renoveras. Projektering pågår för fullt. Skisser 

är framtagna, och planerna är att komma i 

gång i år. Förr användes fallen och fällorna för 

att fånga öring. Nu är de en viktig del i 

landskapet väl värda att bevara. Flera parter är 

inblandade: Christinehov/Högestad kommer att 

stå som huvudman, Länsstyrelsen ansvarar för 

att renoveringen så långt det är möjligt 

återskapar fallen till ursprungligt skick. Region 

Skåne och militären bidrar också. Statliga 

bidrag tillsammans med bidrag från EU står för 

kostnaderna. Museiföreningen har varit 

”pådrivare” och står för professionell 

sakkunskap på plats. 

        
Fallkonstruktion utan fångstanordning. 

Maletofta 

Den inhägnade betesmarken mellan Stigalund 

ner mot Klammersbäck döljer rester från en 

gammal järnåldersby och handelsplats. Tidigare 

utgrävningar i mindre skala visar på detta. Byn 

gå nu under namnet Maletofta. Nya grävningar 

kommer att göras under 3 veckor i augusti i år. 

Ytterligare grävningar planeras de närmaste 

åren. För att fördjupa kunskapen har en 

studiecirkel om Maletofta startats i Ravlunda. 

Inresset är stort och deltagarna många. 

Tidigare fynd har ställts ut i Ravlunda skola. 

En spännande historia från Havängsområdet 

kommer fram allt tydligare. 

 
Maletoftas hemligheter döljer sig ännu under betesmarkens 

yta.  

Skogen i havet 

”Människospår funna under havsytan” -  

tidningsrubrikerna var många när nya 

dykningar avslöjade vad som döljer sig några 

kilometer ut från Verkeåns mynning. Skogar 

och torvavlagringar, 10.000 år gamla, och väl 

bevarade i Hanöbuktens lagom salta vatten. 

Avsikten med dykningar i maj var att få 

ytterligare en bild av skogarna och hitta spår 

efter mänsklig verksamhet. Hisnande historiska 

perspektiv sätter fart på fantasin. Planer finns 

på att visa fyndigheterna och berätta historien 

kring dessa i en utställning i Simrishamn.   

         
Utanför mynningen döljer sig resterna av kilometervida 

skogar.  

Foto: J. Jonasson och C.Drotz-Jonasson 

Föreningen 

Årsmöte                                            

Lördagen den 11 juli kl 18.30, inledning på 

Havängskvällen. Kallelse och Agenda för mötet 

bifogas, liksom inbetalningskort för medlems-

avgift för 2009, med Bankgiro 5932-9680 

Föreningens hemsida 
Adressen är: www.havangs-utemuseum.se  

http://www.havangs-utemuseum.se/
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